
Protokół Nr 10/2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 16 lipca 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 18.06.2019r., 18.06.2019r., 8.07.2019r. 

4. Koła łowieckie – informacja o szkodach 

5. Wodociągowanie i kanalizacja wsi zaplanowania w 2019 r.  

6. Inwestycje wiejskie oraz oświetlenie zaplanowane na 2019 r. 

7. Informacja dotycząca zmian w rolnictwie 

8. Podsumowanie objazdu po drogach wiejskich  

9. Podsumowanie wniosków mieszkańców zgłoszonych podczas wyborów sołeckich 

10. Wolne wnioski 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Janina Pietrewicz. Powitała członków komisji, 

pracowników Urzędu i przybyłych gości.  

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz przedstawiła porządek posiedzenia.  

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zaproponowała przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 

18.06.2019r., 18.06.2019r., 8.07.2019r. 

Do protokołów uwag nie zgłoszono i jednogłośnie przyjęto 5 za. 

Do pkt 4 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poinformowała, że przedstawiciele kół łowieckich zostali 

zaproszenia na posiedzenie Komisji, ale nie są obecni. Zapytała o szkody w płodach rolnych oraz wnioski, 

czy wszystkie wnioski były zasadne – za okres II pół. 2018 r. i I pół. 2019 r.  

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że jako PZDR zobligowani są do uczestnictwa w komisjach 

szacowania szkód. Wniosków wpływa coraz mniej, ze względu na mniejszą ilość szkód wyrządzonych przez 

dziki, których populacja w ostatnim czasie zmniejszyła się. Powiedział, że zachowanie kół łowieckich jest 

niesprawiedliwe, ponieważ planują oględziny w niedziele w godzinach wieczornych, aby utrudnić branie 

udziału przedstawicieli PZDR. Oględziny powinny odbywać się w dni robocze i w godzinach pracy 

instytucji, kwestia była poruszona na posiedzeniu wojewódzkim. 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zapytała, czy są wydane zezwolenia na odstrzały wilków 

i bobrów, jak wygląda obecnie populacja wilków. 

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że nie posiada informacji odnośnie zezwoleń na odstrzały 

wilków, w poprzednim roku odstrzelono kilka sztuk bobra. Populacja wilków wzrasta.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zapytała, czy koła łowieckie występowały o zezwolenie na 

odstrzał łosia. 

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że z jego informacji wynika, że koła łowieckie wystąpiły 

o zezwolenie na odstrzał łosia, ale nie otrzymały zezwolenia.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zapytał, czy jest możliwość wystąpienia o odszkodowanie za 

szkody wyrządzone przez żurawie. 

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że istnieje możliwość występowania o odszkodowania 

wyrządzone przez żurawie, bobry, wilki, łosie, wnioski należy składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Olsztynie.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zapytała, jak koła łowieckie zabezpieczają płody rolne. 

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że koła łowieckie zabezpieczają płody rolne poprzez 

ogrodzenia z siatki, pastuchy, druty. 

Do pkt 5 

Pan Jarosław Dzienis Prezes PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi przedstawił i omówił „informację dla Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na temat inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich 

wykonanych w 2018 r. i planów na przyszłe lata” (informacja na piśmie w załączeniu do protokołu). 

Poinformował, że PWiK dalej walczy ze skażeniem w studni nr 1, będą wykonane odwierty koło byłej 

pralni. Poinformował, że obecnie na terenie Gołdapi 131 posesji nie ma podłączenia do kanalizacji, a na 

terenie wiejskim 800 posesji. Poinformował, że od 11 czerwca zwiększyły się stawki: cena wody 4,05 zł 

brutto/m3, cena usługi odprowadzania ścieków 6,99 zł brutto/m3.  



Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO poinformowała, że Urząd ma zdiagnozowane 

zapotrzebowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Od 2017 roku realizowany jest program 

dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie przydzielono: w 2017 r. 

na 45 oczyszczalni, w 2018 r. na 34 oczyszczalnie, w 2019 r. na 6 oczyszczalni. Wszystkie wnioski, które 

wpłynęły od 2017 roku, zostały pozytywnie zaopiniowane i zrealizowane. Średnio rocznie dofinansowuje się 

budowę 28 oczyszczalni. Wydział GPO będzie wnioskował o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie 

kwoty na dofinansowanie budowy 28-30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydział GPO wspólnie ze 

Strażą Miejską oraz PWiK przystąpi, po wakacjach, do akcji mobilizowania, zmuszania do przyłączania się 

do kanalizacji, budowy szamb, czy przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformowała, że od 1 stycznia 

do końca marca mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, od 1 kwietnia komisja rozpatruje wnioski, podpisywane są umowy i środki są wypłacane. Do 15 

listopada wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę za wykonaną inwestycję, za zakup 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku 

jednorodzinnym to 3 tys. zł, w budynku wielorodzinnym 4 tys. zł. Przez trzy lata gmina dofinansowała 

budowę przydomowych oczyszczani ścieków na kwotę 257 tys. zł.  

Do pkt 6 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik Wydziału WIK przedstawił i omówił inwestycje wiejskiej oraz 

oświetlenie zaplanowane na 2019 r. ujęte w budżecie Gminy Gołdap na 2019 rok. Przedstawił potrzeby 

inwestycyjne związane z oświetleniem: 

- oświetlenie w miejscowości Kowalki (FS ok. 13 tys. zł), wartość kosztorysowa inwestycji ok. 164 tys. zł, 

- oświetlenie w miejscowości Górne (FS ok. 13 tys. zł), wartość kosztorysowa inwestycji ok. 29 tys. zł, 

- oświetlenie w miejscowości Kozaki (FS ok. 26 tys. zł), wartość kosztorysowa inwestycji ok. 58 tys. zł, 

- oświetlenie w miejscowości Niedrzwica (FS ok. 3 tys. zł), wartość kosztorysowa inwestycji ok. 74 tys. zł, 

- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w miejscowości Dunajek – FS ok. 10 tys. zł,  

- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w miejscowości Dzięgiele – FS ok. 5 tys. zł, 

- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w miejscowości Jany – FS ok. 7 tys. zł. 

W 2018 r. została sporządzona dokumentacja techniczna oświetlenia w miejscowości Niedrzwica – wartość 

kosztorysowa inwestycji ok. 73 tys. zł oraz w miejscowości Jeziorki Wielkie – wartość kosztorysowa 

inwestycji ok. 200 tys. zł.   

Do pkt 7 

Radny Mirosław Zajączkowski p.o. Kierownika PZDR Gołdap, przekazał informacje uzyskane z ARiMR 

w Gołdapi: z kampanii 2018 roku zostało do wydania 30-40 decyzji, głównie decyzji ekologicznych. 

Program do rozliczania grup producenckich ARiMR otrzymała dopiero pod koniec lutego, stąd opóźnienia 

w wydawaniu decyzji ekologicznych. Wszystkie składane wnioski są rozpatrywane. Przedstawił informacje 

dotyczące działalności PZDR. Z końcem czerwca zakończył się nabór wniosków o restrukturyzację małych 

gospodarstw, beneficjenci mogli ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł, zrealizowano 

ok. 40 wniosków, co stanowi około 15% w stosunku do całego województwa. Zrealizowano ok. 15 

wniosków młodych rolników, gdzie beneficjenci mogli ubiegać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 

tys. zł. Kilkanaście wniosków zrealizowano na modernizację gospodarstw rolnych. Zrealizowano ok. 800 

wniosków obszarowych. PZDR na bieżąco organizuje szkolenia, pokazy. Ceny mleko utrzymują się na 

stałym poziomie ok. 1,30-1,50 zł. Sprzedaż żywca wołowego obecnie jest zupełnie nieopłacalny. Większe 

gospodarstwa hodujące trzodę utrzymają się, natomiast mniejsze gospodarstwa złożyły wnioski 

o zaprzestanie produkcji trzody chlewnej. Poinformował, że na dzień dzisiejszy wpłynęło do POM 109 

wniosków suszowych. Na podstawie monitoringu suszy w okresie od 10 kwietnia do 10 czerwca 

stwierdzono, że susza wystąpiła w gminie Dubeninki, gminie Banie Mazurskie i gminie Gołdap w zbożach 

ozimych i zbożach jarych na najsłabszym kompleksie glebowym. W ubiegłą środę zebrała się komisja 

wojewódzka, która nie objęła suszą użytków zielonych i traw. W związku z powyższym oraz ze względu na 

przeważające w gminie uprawy użytków zielonych i traw zapewne 10-20 ze złożonych wniosków skorzysta 

z pomocy suszowej.  

Do pkt 8 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz podsumowała objazd Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich po 

drogach wiejskich.  

Do pkt 9 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik Wydziału WIK przedstawił i omówił wnioski mieszkańców 

zgłoszonych podczas wyborów sołeckich - sołectwa: Kośmidry, Juchnajcie, Pogorzel, Grabowo, Niedrzwica, 

Nasuty, Wiłkajcie, Pietraszki, Jeziorki Wielkie (wnioski na piśmie w załączeniu do protokołu). 

Do pkt 10 

Radna Monika Wałejko przekazała Kierownikowi Wydziału WIK wniosek mieszkańców miejscowości 

Dąbie o ustawienie znaku strefa zamieszkania oraz drogi bez przejazdu.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zgłosiła wniosek o doposażenie wiaty w Jabramowie. Pan 

Burmistrz zapewniał mieszkańców, że wiata będzie wyposażona.  



Radny Marian Chmielewski zgłosił wniosek o postawienie dwóch zabawek koło wiaty w Kowalkach.  

Pan Jarosław Dzienis Prezes PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi poinformował, że coraz częściej do PWiK 

Sp. z o.o. w Gołdapi wpływają wnioski o służebność, czy o bezumowne zajęcie i użytkowanie terenu. 

Z czego zaczynają się robić poważne kwoty, co będzie stanowiło duży problem.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska             Janina Pietrewicz 


